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Šport: Staronovým trénerom futbalistov SFM Senec sa stal Jánoš, vystriedal Radványiho (str. 15)

Začiatok školského roka je pre 
prváčikov významným dňom, 
na ktorý spomínajú roky.                  
V tváričkách očakávania, otáz-
ky i neistota, ktorú po pár týž-
dňoch vystrieda status naozaj-
stného školáka. 
Na ZŠ Mlynská ich vítalo ve-

denie školy, učiteľky a vycho-
vávateľky aj s postavičkami                                    
a zvieratkami im blízkymi. 
Rozprávkovým kľúčom otvorili 
vstupné dvere. A rodičia si deti 
fotili, nakrúcali. Potom sa už       
v triedach ozývali inštrukcie pre 
rodičov: Dbajte, aby mali za-

strúhané pastelky, podpíšte im 
všetko – aj ponožky. V zrkadiel-
ku sa budeme informovať na-
vzájom. V 1. A vítal najmladších 
školákov Ferdo Mravec, dostali 
aj pre neho tak typické šatky. 
Vyfarbovali si obrázky, počúva-
li. Páčil sa aj Timotejovi, ktorý 

si vzdychol: Je tu nádherne.  
V 1. B ich zase privítala lienka 
Lenka, s ktorou sa budú učiť. 
Tomáško prišiel aj so svojou 
krstnou mamou Sylviou, jeho 
nástup do školy si nenechala 
ujsť. Evidentne ho to potešilo.

(el), viac na str. 2

Prváčikovia v očakávani svojho veľkého dňa na Základnej škole Mlynská.                                                                                   foto Ján Lauko

Roky sa mesto Senec snaží 
o zrekonštruovanie židovskej 
synagógy, ktorá v zdevasto-
vanom stave pôsobí na pek-
nom námestí ako strašiak. 
Nebola však jeho vlastníc-
tvom. 
Táto národná kultúrna pa-
miatka sa však napokon doč-
kala aj zvýšeného záujmu 

Bratislavského samospráv-
neho kraja, ktorý ju odkúpil                                   
a plánuje v nej zriadiť galériu. 
Potešia sa domáci aj turisti. 
Župan Pavol Frešo nepochy-
buje    o zrealizovaní projektu 
a spokojne dodáva, že Bra-
tislavský kraj sa posúva do 
popredia v čerpaní financií     
z eurofondov.

(el), viac na str. 5

Šport pod LAMPOU
O situácii v seneckých športových kluboch sa začala diskusia.                
V téme čísla sa venujeme tým, ktoré ku svojej činnosti nevy-
hnutne potrebujú regulárnu halu, spĺňajúcu určité parametre, 
aby mohli hrať aj vyššie súťaže. Preto do popredia vyskakuje aj 
nutnosť postaviť športovú halu, o ktorej sa už roky hovorí. Kluby 
síce dotácie od mesta dostávajú, ale nezakryjú fakt, že hala je 
potrebná. Aby bola oficiálna, aby neplatili vysoké nájomné za 
telocvične, aby hrali doma pre seneckých divákov a nemuseli 
cestovať, aby si neničili členky a kĺby na tvrdých parketách atď. 
Do otvorenia problémov sa zapojili športové kluby, primátor aj 
poslanci.                                                         (el), viac na str. 8 a 9

SYNAGÓGA konečne opeknie



ZŠ Tajovského: 
Učebnice robia vrásky

Vzostupný trend počtu žia-
kov na školách zasahuje aj ZŠ 
Tajovského, do ktorej začalo           
v tomto školskom roku chodiť 
971 detí. V porovnaní s minulým 
rokom ich pribudlo desať. Šesť 
prvých tried navštevuje 129 
prvákov. Podľa riaditeľky Mgr. 
Boženy Venerčanovej situácia 
v súvislosti s počtom tried a ich 
kapacitou nie je ešte kritická, 
ale začína byť napnutá, „každá 
miestnosť je efektívne obsade-
ná.“ Čo ju však veľmi mrzí, sú 
stále chýbajúce učebnice, pri 
niektorých im zase krátia ob-
jednávky. „Využívame aspoň 
staré, no a naplno pracujú naše 
kopírky...“ Pribudla jedna uči-
teľka slovenčiny, v školskom 
klube majú 16 oddelení, o dve 
viac, ako vlani. „Veľký záujem je 
o krúžky, máme ich cez 30, ak-
tívne sa do nich zapája vyše 70 
percent detí.“ Prišli s nápadom 
založiť krúžok mažoretiek, stre-
tol sa s ohlasom. „Veľmi dobre 

funguje stolnotenisový, v kto-
rom sa deťom venuje Ľubo Žili-
nec z mestskej polície.“
Cez prázdniny investovali do 
rekonštrukcie hlavného scho-
diska, tak ako v ostatných ško-
lách sa tu pracuje na výmene 
osvetlenia. 

ZŠ Mlynská: 
Počet žiakov stále stúpa

Čo nové sa udialo v ZŠ Mlynská 
s príchodom školského roka? 
Riaditeľ Mgr. Ivan Rezník spo-
kojne vraví, že k interaktívnej 
tabuli v 1. A pribudnú ďalšie. Do 
troch tried dali nové lavice, vy-
mieňajú ich postupne. Opäť po-
silnili výučbu cudzích jazykov. 
„Prváčikovia sa učia angličtinu 
v dvoch leveloch, od 3. ročníka 
máme osem plne kvalifikova-
ných učiteľov nielen angličtiny, 
ale aj francúzštiny a nemčiny, 
tie si žiaci vyberajú v 6. ročníku.  
Na hodinách angličtiny sa dbá 
na to, aby až 60 percent vyučo-
vania zabrala aktívna konverzá-
cia, aby sa deti zapájali. Jazyky 

sú ťažiskom našej školy, rovna-
ko ako počítačová gramotnosť, 
ochrana životného prostredia    
a šport. Od budúceho školské-
ho roka chceme rozbehnúť žiac-
ku futbalovú miniligu.“ Do tejto 
školy nastúpilo 517 detí, majú 
päť prvých tried a v nich 94 žia-
kov. Pribudli učiteľky aj vycho-
vávateľky. Žiaci si môžu vybrať 
z viac ako 30 krúžkov, najväčší 
záujem je o futbal a stolný te-
nis. Za dva roky, ako do funkcie 
riaditeľa nastúpil I. Rezník, tu 
stúpol počet žiakov približne                                                    
o sto. „S priestormi začíname 
mať problémy, ak tento trend 
bude pokračovať, musí sa to 
riešiť.“

ZŠ A. M. Szencziho:
Pribudlo prváčikov

Na ZŠ A.M. Szencziho s vy-
učovacím jazykom maďarským 
rodič vymaľoval triedu, kde sa 
držala pleseň. Bol rád, že po-
mohol. Potešili sa, že v tomto 
školskom roku prijali 17 prváči-
kov. Celkovo ju navštevuje 170 
žiakov. „Až 159 sa ich prihlásilo 
do 11 krúžkov, viac ako 50 má 
záujem o dva,“ približuje situ-
áciu v škole riaditeľka Mgr. Mó-
nika Matus. S úsmevom vraví, 
že veľký záujem je o tenisový 
krúžok, kde nový učiteľ pritiahol 
aj veľa dievčat. „Rozšírili sme 
výučbu nemeckého jazyka,“ 
dodáva riaditeľka a teší sa už aj 
na novú interaktívnu tabuľu.
Škola má novú webovú stránku 
(www.zsamszencziho.edupa-
ge.org), ktorá je v skúšobnej 
prevádzke, zaviedli elektronickú 
žiacku knižku. 

Eva Lauková, foto Ján Lauko
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Úvod do školského rokaJesenné
upratovanie

Vyzývame občanov, aby sa za-
pojili do pravidelného jesenného 
upratovania v meste, ktoré sa koná         
v záujme nás všetkých!
Veľkokapacitné kontajnery budú 
umiestnené v nasledovných loka-
litách: 
Termín: od 7. do 9. októbra
(piatok, sobota, nedeľa)
• Sídlisko „Bautech“
• plocha na parkovisku pri ob-
chodnom dome „Minor“
• plocha pri telefónnej ústredni na 
Košickej ul.
• plocha pri garážach na Svätop-
lukovej ul. (pri Jednote)
• ihrisko na Kysuckej ul. pri vojen-
ských bytovkách
• plocha pri bytovke na Žitavskej 
ul.
• plocha pri garážach na Gagari-
novej ul.
• plocha pri bytovke na Novomes-
kého ul. 
• plocha pri záhradách na ul. E. B. 
Lukáča
• Robotnícka ul. pri soche
• Vinohradnícka ul.
• Bratislavská ul. - parkovisko
• MŠ Košická - Svätoplukova
• cesta hore k cintorínu a na Far-
ské námestie
• roh Svätoplukovej a Hviezdosla-
vovej ul.
• Vajanského ul. - vstup na dvor 
MsÚ
• Pezinská ul. - nové bytovky

Termín: od 14. do 16. októbra
(piatok, sobota, nedeľa)
• križovatka ulíc Moyzesova - Ša-
fárikova
• parkovisko na ul. Fraňa Kráľa
• sídlisko Jesenského (prechod    
k VÚB)
• parkovisko pred obvodným úra-
dom, Hurbanova ul. 
• parkovisko pred Zdrojom na Fu-
číkovej ul.
• parkovisko pred Amfiteátrom na 
Vodnej ul. 
• parkovisko na Šamorínskej ul.
• plocha pred ZŠ na Mlynskej ul. 
• plocha pri križovatke ul. Letnej   
a Športovej
• plocha na Liptovskej ul.
• roh ulíc Slnečná - Fučíkova
• Dúhová ul. pri bytovke
• Rybárska ul. - Štefánikova ul.
• Kollárova ul. pri výmeničke
• Osada Martin
 

Termín od 21. do 23. októbra
(piatok, sobota, nedeľa)
Slnečné jazerá - Sever, Juh

Veríme, že do upratovania mesta 
sa zapojí každý, komu záleží na 
čistom meste.

Mestský úrad Senec

Medzinárodná súťaž Dunajský 
pohár 2011 v štandardných          
a latinskoamerických tancoch 
sa koná v športovej hale Trans-
petrol v Senci v dňoch 15.            
a 16. októbra. V štandardných 
tancoch bude súťažiť aj najlep-
ší slovenský tanečný pár Denis 
Bulanov a Yulia Pyrkhová (na 
foto). 
Pozvanie prijalo 16 párov z prvej 
dvadsiatky svetového rebríčka   

a osem najlepších z majstrovs-
tiev sveta a Európy. Z toho tri 
páry sú súčasní majstri sveta      
a jeden čerstvý majster Európy. 
Súťaže sa po oba dni začínajú 
o 10. hod. národnými postupo-
vými súťažami. Medzinárodné 
súťaže majú začiatok o 16. hod., 
vyvrcholia galaprogramom so 
začiatkom o 19. hod. Senec sa 
stane jedným zo svetových cen-
tier spoločenského tanca.    (el)

Tanečná LAHÔDKA 

Vstupenky – predpredaj aj v Senci v realitnej kancelárii MIGA na Lichnerovej 38 
(tel.: 0910 787 932, 0908 742 687), v strediskách TICKETSTREAM, 

aj na internete na www.ticketstream.sk. Predaj vstupeniek aj v mieste súťaže. 
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Uzávierka októbrového
čísla mestských novín Senčan

je v utorok 18. októbra.

Dôležité čísla
• Hasiči - 02/4592 3333, 150
• Záchranka - 155
• Integrovaný záchranný systém 
- 112
• Mestská polícia - 159
• Štátna polícia:
služba Senec - 0961 533 705, 
02/4592 4555
ústredie - 0961 011 111
bezplatná linka - 158

Hlásenie porúch
• Elektrina - 0800 111 567
• Voda - 0800 121 333
• Plyn - 0850 111 727

POLICAJT so zn. Strongman
Medzi seneckými mestskými 
policajtmi vyniká silou Norbert 
Banko (21),  vzbudzuje rešpekt. 
Z útleho muža, vážiaceho 55 ki-
logramov, sa v priebehu piatich 
rokov stalo chlapisko s hmot-
nosťou 110 kíl. „Začal som cvi-
čením v posilňovni, svalnatých 
a silných kamošov som obdi-
voval už dávnejšie. Chytilo ma 
to, je v tom adrenalín, ale sa aj 
odreagujem,“ vraví Norbert. 
Chcel byť silnejší, posledné 
dva roky sa na získanie sily za-
meral špeciálne, zdokonaľoval 
sa v cvičení. V posilňovni cvičí 
štyrikrát do týždňa. Začal uva-
žovať o súťaži silných mužov. 
Súťaž Strongman má už svoju 
tradíciu približne desať rokov, 

zúčastňujú sa na nej silní chla-
pi nielen zo Slovenska, ale aj z 
Maďarska.
Na svoju zatiaľ najväčšiu súťaž 
vycestoval nedávno do Malých 
Dvorník pri Dunajskej Strede. 
Čakali ho zaujímavé disciplí-
ny, pri ktorých musel svoju silu 
rozbaliť naplno. Získal šieste 
miesto.
„Najprv sme dvíhali betónové 
gule vážiace 121, respektíve 
141 kilogramov do výšky me-
ter tridsať, na rovnaký podsta-
vec sme kládli aj železné valce          
s hmotnosťou 110 a 125 kíl,“ 
vysvetľuje. Zabrať mu dali aj 
vikingové tlaky, keď v časovom 
limite jednej minúty dvíhal kon-
štrukciu zaťaženú 125 kilogra-

mami. V rukách nosil stokilové 
železné kufre, prekladal 330 
kilovú pneumatiku, nad hla-
vu tlačil 72-kilový pivový sud 
naplnený vodou. Súťažne si 
vyskúšal aj dvíhanie auta, kde 
rozhodoval počet opakovaní 
za minútu. 
Svoju silu chce rozvíjať i v bu-
dúcnosti, dostal pozvanie na 
súťaž v Slovenskom pohári. 
„Bol by som rád, keby som sa 
dostal aj na Európsky pohár,“ 
konštatuje chlap, ktorý kilogra-
my počíta na stovky. Podpichli 
sme ho otázkou, či je výhodou 
byť silným policajtom. „Sila 
vzbudzuje rešpekt, ale ja na 
tom svoju prácu nestaviam.“

Eva Lauková

Pozvania 
pre DÔCHODCOV
Jednota dôchodcov srdeč-
ne pozýva svojich členov na 
členskú schôdzu pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším. Koná 
sa vo štvrtok 27. októbra o 16. 
hod. v priestoroch Strednej 
odbornej školy (Montostroj)      
v Senci.

Klub dôchodcov pri mestskom 
úrade pozýva svojich členov 
na tradičné stretnutie pri prí-
ležitosti Mesiaca úcty k star-
ším. Uskutoční sa v stredu 
5. októbra o 16. hod. v SOŠ 
(Montostroj). Večera a príjem-
ná hudba je zabezpečená.   

(hm)

Pohrebná 
služba non-stop
Pohrebná služba Nádaský na-
ďalej funguje non-stop na Far-
skom námestí: 02/4592 3330
Vedúca prevádzky:
Anna Kubová: 02/4592 6188
Zamestnanci:
Gejza Varády: 0903 653 930 
Robert Varády: 0904 898 269
Ladislav Nádaský: 0903 469 
523

VN - JAZYKOVÉ 
KURZY

anglický a nemecký jazyk
pre dospelých

organizuje 
Mgr. Viola Nováková

na ZŠ Tajovského, Senec
2 hodiny týždenne

celý školský rok 2011-2012
Poplatok za kurz: 
110,- € (76 hodín)
1,44 € / na hodinu

Tel. č.: 033/641 13 11
0905 662 504

www.jazykovekurzyvn.sk

• Ponúkame dlhodobú 
prácu pre mužov aj ženy 
v skladoch v SC a okolí. 
Kontakt: 0903 702 333

Predaj jabĺk
od 0, 25 eura 
Jablká slovenskej 

produkcie aj na zimné 
uskladnenie

Pon:   12.00 - 17.30 hod.
Ut-pia:  9.00 - 12.30 hod.
      13.30 - 17.30 hod.
Sob:    8.00 - 12.00 hod.

Jablkáreň Dodofruct
Lichnerova 30, Senec

(prechod pri Unibanke)

tel.: 0915 971 732
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V blízkosti Slnečných jazier na 
Fučíkovej ulici otvoria súkrom-
né detské centrum s materskou 
školou - Kids Land. Do škôlky tu 
prijímajú deti od 2 do 6 rokov, 
v prevádzke bude od 6. do 18. 

hod., no detské centrum má pre-
vádzku takmer nepretržitú, resp. 
podľa potreby. Prostredníctvom 
kamier rodičia môžu sledovať 
aktivity, ktoré ich deti vykoná-
vajú. Nechýba moderný prístup 

k vzdelávaniu (interaktívna ta-
buľa, interaktívny projektor). 
Súčasťou je detský kútik, slúži v 
popoludňajších hodinách až do 
21. hod.

ROZTLIESKALI
amfiteáter
Už 11. ročník Festivalu dycho-
vých hudieb sa konal v senec-
kom amfiteátri. Pekné počasie 
bolo základom vydarenej akcie, 
na ktorej vystúpilo päť dycho-
vých hudieb – okrem domácej 
Senčanky prišla Nedanov-
čianka, Vištučanka, Vlčovanka                   
a moravská Mistříňanka, spolu 
sa predstavilo okolo 100 účinku-
júcich, vystúpenia trvali približne 
päť hodín. Ako uviedla speváčka 
Senčanky Katarína Múcsková, 
panovala zhoda v hodnotení 
pekných hudobných a spevác-
kych výkonov, ale aj nádherné-
ho prostredia. Ľudia sa cítili vo 
vynovenom amfiteátri a Parku 
oddychu výborne. Divákov priš-
lo opäť viac ako vlani. Teplo však 
spôsobovalo vysýchanie hrdiel 
a objavovali sa aj menšie prob-
lémy s hlasivkami. Tradičné se-
necké podujatie si získava čoraz 
väčšiu obľubu. 
www.sencanka.sk

Eva Lauková, foto Ján Lauko

PREDNÁŠKY 
o vesmíre
12. október: Elementárne čas-
tice a kozmické žiarenie. Prof. 
RNDr. Jozef Masarik, DrSc. - de-
kan Fakulty matematiky, fyziky   
a informatiky UK.
26. október: Vznik a vývoj Zeme. 
Doc. RNDr. Sebastián Ševčik, 
CSc., geofyzik na Katedre SO-
LAR astronomicke zdruzenie 
www.senec.solarastronomy.sk

Hľadá sa KOCÚRIK
Stratil sa tmavý britský modrý 
kocúrik (kastrovaný) medzi uli-
cami Lúčna, Jarná a Boldocká. 
Prosíme o informáciu na 0917 
565 055, 02/4592 2018 alebo 
jeho vrátenie za odmenu. Sme 
dôchodcovia, veľmi nám chýba. 

Tam je zuška, v tej peknej žltej 
budove – nasmerujú pýtajúcich 
sa domáci. Tak ako sa na zá-
kladnú umeleckú školu patrí, fa-
sády budovy na Fándlyho ulici 
žiaria pestrými farbami, každý 
pavilón inou. Sú jej poznávacím 
znamením. Mesto zainvestovalo 
aj do zateplenia budovy, v ktorej 
sa učí 854 žiakov. „Je to histo-
ricky najvyššie číslo,“ vraví ria-
diteľ Mgr. art. Gabriel Škriečka. 
Počet žiakov narástol o viac ako 
50. „Pre enormný záujem sme z 

dôvodu nedostatku miesta ne-
mohli prijať všetkých.“ Najviac 
žiakov je v hudobnom odbore, 
kde kraľuje hra na klavíri a gi-
tare, najväčší záujem na prijí-
mačkách bol o výtvarný odbor. 
Prijať museli aj nových pedagó-
gov, priestory pomaly nebudú 
stačiť...
Táto ZUŠ má aj vysunuté praco-
viská v Senci na ZŠ Tajovského, 
ale aj v Igrame a Čataji.
Veľký záujem ňu súvisí aj s jej 
výbornými výsledkami, veď         

v minulom školskom roku sa päť 
percent jej žiakov umiestnilo na 
celoslovenských a medzinárod-
ných súťažiach na prvých troch 
miestach. Zástupkyňa PhDr. 
Mária Mazúchová zdôrazňuje, 
že v škole pracujú na jej moder-
nizácii po každej stránke, prip-
ravujú nové projekty. „Deti obľu-
bujú aj rôzne poznávacie zájaz-
dy, sú pre ne oživením. Radi ich 
pre ne organizujeme.“

Eva Lauková
foto Ján Lauko

Lukratívna ZUŠKA zaliata slnkom

Mesto Senec spustilo na svojom 
portáli www.senec.sk nové elek-
tronické služby. „V pilotnej pre-
vádzke sme sprístupnili prvých 25 
elektronických formulárov. Umož-
nia podať žiadosti bez osobnej 
návštevy mestského úradu,“ pri-
blížila aktivity mesta prednostka 
mestského úradu Ing. Jarmila 
Répássyová. Žiadosti bude mož-
né podávať naďalej aj doterajším, 
„papierovým“ spôsobom.
Stačí, ak sa zaregistrujete v sys-
téme iPoint na www.senec.sk 
kliknutím na banner v ľavej dolnej 

časti, alebo cez webovú stránku 
www.i-point.sk, cez erb mesta 
Senec. Po vyplnení registračného 
formulára stačí navštíviť klientske 
centrum mestského úradu, okien-
ko Prvý kontakt na prízemí vpra-
vo, kde je nutné osobne potvrdiť 
svoju totožnosť. A potom si už 
môžete elektronicky sprístupnené 
agendy vybaviť z vašej obývačky 
bez potreby opakovanej návštevy 
úradu! 
„Od využívania sprístupnených 
elektronických služieb očakáva-
me najmä úsporu času občana, 

praktickú dostupnosť mestské-
ho úradu 24 hodín denne počas 
celého roka, pohodlie, efektivitu        
a flexibilitu,“ vraví J. Répássyová.
Systém je užívateľsky nenáročný, 
jednoduchý, umožňuje rozpraco-
vané dokumenty uložiť a kedy-
koľvek sa k nim vrátiť a dokončiť 
ich odoslanie. Nevyžaduje žiadne 
dodatočné inštalácie programov. 
Na jeho použitie stačí bežný inter-
netový prehliadač a pripojenie na 
internet.                                  (el)

Zoznam žiadostí a podaní 
na www.senec.sk

Elektronické FORMULÁRE na webe mesta



Poslanci Bratislavského sa-
mosprávneho kraja schválili 
odkúpenie národnej kultúrnej 
pamiatky seneckej synagógy 
od Ústredia zväzu židovských 
náboženských obcí do vlast-
níctva BSK za jedno euro. 
Účelom kúpy je zriadenie re-
gionálnej galérie Podunajsko.

Synagóga dostala šancu pre-
meniť sa zo súčasného stra-
šiaka na námestí na estetickú 
galériu.
Rokovania o kúpe prebiehali 
pod vedením vicežupanky BSK 
PhDr. Gabrielly Németh. „Spo-
lupracovala som s predsedom 
komisie kultúry BSK pánom 
Snopkom a poradcom župana 
pánom Druckerom. Som veľ-
mi rada, že sa mi to podarilo, 
ale úplne spokojná budem až 
vtedy, keď synagóga bude stáť                
v plnej svojej pôvodnej kráse. 
Teraz už pracujeme na projek-
tovej dokumentácii a pripra-
vujeme projekt k výzve, ktorá 
má byť vypísaná na jar 2012,“ 
uviedla vicežupanka.
Synagógu v Senci postavili             
v roku 1825 a v roku 1904 ju 
zrenovovali do súčasnej podo-
by v secesnom slohu s orien-
tálnymi prvkami. Ako jediná                                                            
v okolí slúžila početnej židovskej 
komunite žijúcej v meste. V roku 
1930 židovské obyvateľstvo tvo-

rilo asi štvrtinu celkového počtu 
obyvateľov Senca. Po deportá-
ciách Židov počas II. svetovej 
vojny sa ich veľmi málo vrátilo 
späť. Synagóga slúžila svojmu 
účelu do roku 1948. Od roku 
1953 sa využívala ako sýpka, 
neskôr sklad chemikálií a v zime 
sa tu skladovali a predávali via-
nočné stromčeky. V súčasnosti 
je uzavretá, v zdevastovanom 
stave a nutne si vyžaduje kom-

plexnú obnovu.
V súlade s Koncepciou rozvoja 
kultúry a športu v podmienkach 
BSK by obnovená synagóga 
mala, rešpektujúc religiózny 
charakter pamiatky, slúžiť ako 
kultúrno-spoločenské centrum 
nielen pre Senec, ale pre celé 
Podunajsko a Bratislavský kraj. 
Plánovaná stála expozícia ži-
dovskej kultúry nepochybne 
prispeje k dotvoreniu obrazu 

náboženskej, jazykovej a etnic-
kej rôznorodosti územia Brati-
slavského kraja. 
Nesporný bude tiež príspevok 
obnovenej synagógy k rozvoju 
cestovného ruchu, keďže ako 
turistická zaujímavosť priláka 
do regiónu ďalších návštevní-
kov. Oblasť Podunajska patrí 
totiž dlhodobo medzi najnav-
števovanejšie oblasti Slovenska 
a mesto Senec s okolím medzi 
vyhľadávané rekreačné priesto-
ry a turistické ciele.
BSK plánuje v priestoroch sy-
nagógy zriadiť svoju regionálnu 
galériu s technickým zázemím 
(v meste podobná inštitúcia 
chýba) a upraveným bezpro-
stredným okolím.
Bratislavský samosprávny kraj 
plánuje získať finančné pros-
triedky potrebné na komplexnú 
obnovu národnej kultúrnej pa-
miatky z Finančného mechaniz-
mu EHP a Nórskeho finančného 
mechanizmu.
Predpokladaný investičný zá-
mer sa bude realizovať na prelo-
me rokov 2012/2013 v závislosti 
od časového harmonogramu 
vyhlásenia výziev na predkla-
danie žiadostí a po odsúhlasení 
zámeru v zastupiteľstve BSK, 
kedy budú stanovené náklady 
na rekonštrukciu. Ráta sa so su-
mou približne do 2 mil. eur.

Eva Lauková, foto Ján Lauko
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Synagóga dostala ŠANCU
Župa odkúpila pamiatku od židovskej obce a pracuje na získaní financií z eurofondov

Pri príležitosti 67. výročia 
SNP ZO Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov 
v Senci zorganizovala zájazd 
Po stopách SNP (Zvolen - Os-
trý Grúň - Kľak).

Vo Zvolene sme sa zastavili pri 
pomníku SNP, naše kroky sme-
rovali aj k pomníku padlých voja-
kov Sovietskej armády, ktorí za-
hynuli pri oslobodzovaní mesta. 
Vo Višňovskom parku nás zase 
zaujala maketa pancierového 
vlaku Hurban - transportovali 
ním ľudí do koncentrákov.
Osobitnú pozornosť sme veno-
vali pamätníku Park ušľachti-
lých duší, ktorý nemá obdobu                                        
v Európe. Je venovaný pamiatke 
slovenských občanov, zachra-
ňujúcich Židov pred deportá-

ciami, ale aj tým, ktorí zahynuli 
pri pomoci.
Navštívili sme aj najznámej-
šie vypálené obce Ostrý Grúň          
a Kľak. Občania dlhé mesiace 
pred vypuknutím SNP spolup-
racovali s partizánmi, za čo sa 
im fašisti kruto pomstili. Vojaci 
z jednotky Edelweiss v súčin-
nosti so špeciálnou jednotkou 
SS naplánovali prepad Ostrého 
Grúňa a Kľaku na 21. januára 
1945 (Krvavá nedeľa) v ranných 
hodinách. Bol to najbeštiálnejší 
zločin, ktorého sa fašisti a ich 
pomocníci dopustili. V Ostrom 
Grúni zavraždili 62 starcov, žien 
a detí a vypálili128 domov. Po-
tom vtrhli do obce Kľak, kde 
zavraždili 84 osôb a vypálili 132 
domov. V obciach Ostrý Grúň    
a Kľak sa nachádzajú aj pamät-

né izby. Účastníci zájazdu mali 
možnosť kúpiť si knihu Márie 
Haringovej (Spustošená dedina 
znova žije), ktorá prežila udalos-
ti v Kľaku ako dieťa. 
Na zájazde sa zúčastnili čle-
novia ZO SZPB, učitelia, žiaci          
a hostia. Sprievodné slovo mala 
Mgr. Božena Venerčanová.
„Aj keď boli prázdniny, bol som 
na exkurzii so spolužiakmi. 
Ukázala nám, že v histórii sa 
stali udalosti, ktorých sa musí-
me vyvarovať, poučiť sa z nich, 
ale musíme si ich pripomínať. 
Prekrásny kraj nám dal zabud-
núť na hrôzy a utrpenie, ktoré tu              
v čase Povstania prežívali do-
spelí aj deti,“ uviedol Juraj Poto-
čár, žiak ZŠ Tajovského.

MUDr. Oľga Čerbaničová
predsedníčka ZO SZPB Senec

Senčania Po STOPÁCH SNP

Štatistický úrad SR realizuje         
v 5-tisíc náhodne vybraných do-
mácnostiach štatistické Zisťova-
nie o celoživotnom vzdelávaní 
dospelých. Zisťovanie budú od 
1. októbra do 15. novembra 
realizovať poverení opytovatelia 
ŠÚ - pracoviska ŠÚ SR v  Bra-
tislave v náhodne vybraných 
domácnostiach  Bratislavského 
kraja, a teda aj v 13 domácnos-
tiach mesta Senec.
Opytovatelia budú povinní pre-
ukázať sa poverením a na požia-
danie  aj  dokladom  totožnosti. 
Bližšie informácie môžete získať 
na adrese ks.ba@statistics.sk     
a na tel. čísle 02/69 250 465 ale-
bo 411.                                      (r)

ZISŤOVANIE 
o celoživotnom
vzdelávaní  
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Jeseň už tradične patrí Bod-
ke za prázdninami. Ako po 
mnohé roky, i teraz sa konala            
v osade sv. Martin. 
Tento rok sa na nej zúčastnilo 
240 detí, mladých aj dospelá-
kov. Podujatie zorganizovalo 

Združenie saleziánov spolu-
pracovníkov v Senci a zbor 
Radosť.
Účastníkmi boli aj don Jozef 
Krušac, SDB a miestni kňazi 
otcovia Juraj a Zdenko. Z pek-
ného počasia a dobrého ob-

čerstvenia sa tešili všetci, deti 
najmä z hier a svojich „náku-
pov“ na blšom trhu. Ďakujeme 
všetkým dobrodincom, ktorí 
prispeli svojím podielom k tej-
to krásnej udalosti.

Tinka

Bodka za PRÁZDNINAMI

Národná agentúra programu 
celoživotného vzdelávania 
(SAAIC) opäť vložila dôve-
ru do rúk Strednej odbornej 
školy (SOŠ) na Kysuckej 14 
v Senci.

Študenti  a učitelia SOŠ budú 
pracovať v školskom roku 
2011/2012 až 2012/2013 na 
troch medzinárodných projek-
toch spolu s partnermi z Bul-
harska, Fínska, Francúzska, 
Litvy, Nemecka, Talianska        
a Turecka. 
Prvý projekt: COMENIUS č. 
11112 1428, Európska komu-
nikácia v procese celoži-
votného vzdelávania. Jeho 
zámerom je rozvinúť u mla-
dých ľudí aktívne občianstvo 
a sociálne začlenenie, obja-
vovaním rozdielností a podob-
ností vo verbálnej a neverbál-
nej komunikácii, a tak prispieť             
k lepšiemu porozumeniu 
medzi európskymi kultúrami                 

a ich zvykmi. Tiež má prispieť 
k zlepšeniu komunikačných 
vzťahov medzi učiteľmi a ve-
dením školy, medzi samotný-
mi učiteľmi a samozrejme má 
prekonať komunikačnú barié-
ru medzi učiteľom a žiakom. 
Druhý projekt: LEONARDO 
DA VINCI, PARTNERSTVÁ č. 
11342 1429 Poradenstvo za 
účelom dosiahnutia správ-
nych výsledkov v európskom 
vzdelávaní. Projekt bude ana-
lyzovať nové požiadavky trhu 
práce v kontexte hospodár-
skych a sociálnych zmien, aby 
pomohol študentom odborné-
ho vzdelávania v ich prechode 
zo školy na trh práce s cieľom 
získať potrebné zručnosti, 
nevyhnutné pri získavaní za-
mestnania a pracovných po-
hovoroch v rôznych krajinách 
EÚ. 
Tretí projekt: LEONARDO 
DA VINCI, MOBILITY č. 11321 
1185 Priestor EÚ pre odbor-

nú stáž slovenských žiakov. 
Žiaci učňovského odboru 
auto opravár sa zúčastnia na 
trojtýždňových stážach vo 
vybraných partnerských auto-
servisoch alebo továrňach na 
výrobu áut, kde budú získavať 
nové skúsenosti v rámci svoj-
ho odboru - automechanik, 
autoelektrikár alebo autola-
kovník. Budú si tiež zlepšovať 
znalosť odbornej terminológie 
v cudzom jazyku. Práca na 
projektoch umožní študen-
tom a učiteľom nielen rozší-
riť si vedomosti a zručnosti                        
v odbornej oblasti a anglic-
kom jazyku, ale pri návštevách 
partnerských krajín spoznať aj 
odlišné vzdelávacie systémy a 
kultúru krajín. Projekty budú 
financované Európskou úni-
ou v celkovej hodnote  64 966 
EUR.

             Ing. Monika Rybová
koordinátorka projektov

SOŠ má dôveru AGENTÚRY 
a ďalšie medzinárodné projekty

MATIČIARI 
spomínali
Pri príležitosti Dňa ústavy 1. 
septembra položili členovia MO 
Matice slovenskej v Senci ve-
niec k Pamätníku Ústavy pred 
mestským úradom. Po príhovo-
re predsedníčky MUDr. Jarmily 
Ožvaldovej zarecitovala Helena 
Čajková báseň Svetloslava Ve-
igla Moja vlasť. Uplynulo 150 
rokov od vyhlásenia Memoran-
da slovenského národa. MO 
MS usporiadala pri tejto prí-
ležitosti slávnostnú akadémiu                        
v kultúrnom dome. Hosťom bola 
PhDr. Daniela Suchá, riaditeľka 
Domu Matice slovenskej v Bra-
tislave. PhDr. Natália Rolková 
- Petranská, historička,  pred-
niesla prednášku na tému Me-
morandum národa slovenského,             
v ktorej predstavila Memoran-
dum ako najvýznamnejší doku-
ment národne emancipačného 
procesu Slovákov. 
V programe vystúpil aj Ženský 
spevácky zbor pri MO MS pod 
vedením Mgr. Fridricha Kolarovi-
ča. Vzácnym hosťom bol sólista 
Opery SND v Bratislave Ivan Ož-
vát.                                         (kol)                 

BESEDA o pôde 
žiakov zaujala
Stáva sa už tradíciou, že žia-
ci ZŠ Tajovského každoročne 
pracujú na celoškolskom pro-
jekte. Najlepšie práce bývajú 
vyhlásené a ocenené na vy-
hodnotení spojenom s prezen-
táciami žiakov. 

V minulom školskom roku bola 
témou projektu Pôda. V po-
sledných júnových dňoch sa 
pri tejto príležitosti uskutočnila 
beseda detí so Zdenkom Čer-
nayom, s jedným z najväčších 
pestovateľov zemiakov na Slo-
vensku. Pútavo a zaujímavo 
rozprával o jeho vzťahu k pôde, 
spôsoboch jej obrábania, ale 
aj o najmodernejších tren-
doch v poľnohospodárstve.                                                                         
V aktuálnom školskom roku je 
témou celoškolského projektu 
Vzduch. 
Pre žiakov so záujmom o bio-
lógiu, prírodné vedy a environ-
mentalistiku je pripravená letná 
prázdninová škola.           

Mgr. Oľga Kráľová
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Od 1. septembra tohto roku 
došlo k zmenám v Zákonníku 
práce a to tzv. „veľkou novelou“. 
Priniesla nielen nové inštitúty, 
ale aj zmeny v existujúcich. Za-
mestnanci to pocítia už pri do-
jednávaní skúšobnej doby, pri 
ukončení pracovného pomeru, 
alebo vykonávaní inej zárobko-
vej činnosti popri zamestnaní či 
po jeho skončení.
Ak si v súčasnosti hľadáte za-
mestnanie a zaujímate sa o po-
zíciu vedúceho pracovníka,  mô-
žete očakávať až  šesťmesačnú 
skúšobnú dobu. 
Najprezentovanejšími zmenami 
Zákonníka práce sú zmeny týka-
júce sa výpovednej doby a od-
stupného. Základná výmera vý-
povednej doby je jeden mesiac.  
V prípadoch, že dôvodom výpo-
vede je zrušenie, či premiestnenie 
zamestnávateľa, organizačné dô-
vody, alebo dlhodobá strata zdra-
votnej spôsobilosti vykonávať do-
terajšiu prácu, môže byť výpoved-
ná doba dva, alebo tri mesiace, 
podľa dĺžky trvania pracovného 
pomeru. Ak pracovný pomer trval 
viac ako 1 a menej ako 5 rokov, 

výpovedná doba bude dvojme-
sačná, ak trval viac ako 5 rokov, 
budú to tri mesiace. 
V prípade, že výpoveď dáva za-
mestnanec a u zamestnávateľa 
pracoval viac ako 1 rok, výpoved-
ná doba je dvojmesačná.  
Zamestnanec už nemá nárok 
na to, aby po uplynutí výpoved-
nej doby dostal ešte odstupné. 
Odstupné je garantované iba                
v prípade, že pracovný pomer sa 
skončí dohodou z presne urče-
ných dôvodov. Ak zamestnanec 
dostane výpoveď z dôvodu orga-
nizačných zmien, zrušenia alebo 
premiestnenia zamestnávateľa, či 

preto, že stratil dlhodobo zdravot-
nú spôsobilosť vykonávať doteraj-
šiu prácu, má právo pred začatím 
plynutia výpovednej doby žiadať 
zamestnávateľa, aby uzavreli 
dohodu o skončení pracovného 
pomeru a aby dostal odstupné. 
Výška odstupného je najmenej     
v sume násobku jeho priemerné-
ho mesačného  zárobku a počtu 
mesiacov, počas ktorých by trva-
la výpovedná doba. Tejto žiadosti 
zamestnávateľ musí vyhovieť. 
Zjednodušene povedané, za-
mestnanec má právo rozhodnúť 
o tom, či bude pracovať počas 
výpovednej doby, alebo sa vý-
povednej doby vzdá a dostane 
odstupné. Zamestnávateľ je op-
rávnený poskytnúť odstupné aj        
v iných prípadoch, ako sú urče-
né zákonom, ale už je to iba jeho 
dobrá vôľa.
Zákonník práce limituje zamest-
nanca aj v súvislosti s výkonom 
inej zárobkovej činnosti. Zamest-
nanec je povinný oznámiť svojmu 
zamestnávateľovi - a to písomne, 
že  chce  vykonávať aj inú zárob-
kovú činnosť, ktorá by mohla mať 
konkurenčný charakter. Zamest-

návateľ môže žiadať, aby sa jeho 
pracovník takejto činnosti zdržal. 
Od 1. septembra  je možné obme-
dziť zárobkovú činnosť zamest-
nanca aj na dobu po skončení 
pracovného pomeru, najviac na 
jeden rok. Podstatné je, že ak toto 
obmedzenie zamestnávateľ vyu-
žije, musí platiť svojmu bývalému 
zamestnancovi peňažnú náhradu 
počas obmedzenia, a to najmenej 
vo výške  50 percent jeho prie-
merného mesačného zárobku. 
Na úkony, ktoré sa stali pred 1. 
septembrom, sa použije zákon 
bez novely a nie je možné ich 
meniť, či dopĺňať z dôvodu zme-
ny zákona. Napríklad, ak bola 
výpoveď zamestnancovi doru-
čená pred 1. septembrom 2011, 
vyššie uvedené platiť nebude, 
taktiež nie je možné skúšobnú 
dobu dohodnutú pred 1. sep-
tembrom 2011 predĺžiť na 6 me-
siacov. Avšak na úkony urobené 
po 1. septembri 2011 sa apliku-
je Zákonník práce so všetkými 
zmenami a nie je podstatné, že 
pracovný pomer vznikol skôr. 

JUDr. Mária Faithová
mfaithova@gmail.com

Zmeny, ktoré ZAMESTNANEC pocíti

Právnik radí
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S basketbalom v Senci začali    
v roku 2006, keď založili krúžok, 
v ktorom na začiatku boli štyria 
chlapci. Priestor im poskytol 
riaditeľ Gymnázia A. Bernoláka 
v telocvični na Slávii, za čo sú 
veľmi vďační. Avšak z dôvodu 
jej nedostatočných paramet-
rov tam môžu súťaž hrať len 
minižiaci. Od roku 2007 hrajú 
seneckí basketbalisti oblastné 
majstrovstvá kraja, tento rok sa 
po prvýkrát dostali do celoštát-
nej slovenskej ligy. „Každý rok 
pracujeme asi s 80 deťmi, naj-
viac ich je v prípravke – približne 
30, 34 hráčov máme registrova-
ných v Slovenskej  basketbalo-
vej asociácii, z nich 14 hrá súťaž 
pre ročník narodenia 2000 a 
mladší a 20 celoslovenskú ligu 
(starší žiaci ročník narodenia 

1997 a mladší), vysvetľuje šéf-
trénerka GABBO Senec a tré-
nerka prípravky a starších žia-
kov Ing. Gabriela Rebrošová.   
„V rôznych slovenských klu-
boch hrá úspešne už desať na-
šich odchovancov.“
Pre zlé tréningové aj súťažné 
podmienky musia starší žia-
ci dvakrát v týždni trénovať               
v bratislavskej Karlovke, jazdia 
s nimi dve autá. „Paradoxne je 
to lacnejšie, ako platiť v Senci 
prenájom.“ Aj domáce zápasy 
hrajú na ZŠ Majerníkova v Kar-
lovej Vsi.
„Snažíme sa o spoluprácu so 
seneckou maďarskou ZŠ, kto-
rá má ako jediná rozmerovo 
vyhovujúcu telocvičňu. Chýba 
jej však oficiálne basketbalové 
ihrisko a koše. Prišli sme s ná-

vrhom, investovať zhruba 6200 
eur na montáž košov, škole 
chceme zapožičať časomer, na 
naše náklady namaľovať čiary. 
Je to investícia, ktorá zhodnotí 
telocvičňu, aby sa v nej mohli 
konať rôzne súťaže a aktivity. 
Ako protislužbu chceme tri ho-
diny na tréningy a štyri hodiny 
na zápasy v sobotu (do konca 
roka sú tri), so započítaním tejto 
investície v nájomnom. Zmluva 
je v štádiu rokovania a pevne ve-
rím, že sa dohodneme,“ vraví G. 
Rebrošová. Okrem nej trénujú 
basketbalistov Roland Šmihel, 
ktorému pomáha Lucia Vančo-
vá. „Nie sme profesionálny klub, 
žijeme z príspevkov našich hrá-
čov, mestských dotácií a pre-
dovšetkým vďaka pochopeniu 
riaditeľov škôl. Tréneri trénujú 

bez nároku na odmenu. Tešíme 
sa z výsledkov, naposledy naše 
malé hviezdičky v Kyjove vyhrali 
medzinárodný turnaj,“ dodáva 
G. Rebrošová.

Basketbal CESTUJE do Bratislavy

Halové ŠPORTY v závoze problémov

„Záujem o hádzanú v Senci 
narastá, v mládežníckych druž-
stvách je už 73 detí, pribudla aj 
chlapčenská hádzaná,“ vraví 
predseda klubu Piccard Senec, 
duša seneckej hádzanej Franti-
šek Gábriš. Hráčky o ňom ho-
voria, že za peniaze, ktoré do 
hádzanej vložil, už mohol mať 
postavenú veľkú vilu. 
Staršie dorastenky hrajú 1. slo-
venskú ligu, mladšie žiačky, 
mini žiačky a mladší žiaci bra-
tislavskú súťaž, staršie žiačky      
a starší žiaci mimo súťaže. Ženy 
hrajú nadnárodnú WHIL, v druž-
stve je sedem odchovankýň se-
neckej hádzanej. „Nedostatok 
tréningových plôch a absencia 
regulárnej haly pre ligové súťa-
že nás finančne veľmi zaťažujú. 
Nejde len o nájom, ale aj o ces-
tovanie. Veľa divákov by sa na 
naše domáce zápasy aj prišlo 
pozrieť, ale Pezinok je ďaleko.“
Ženy a dorastenky trénujú           
a hrajú v pezinskej športovej 

hale, žiacke družstvá na asfalto-
vom ihrisku ZŠ Tajovského, od 
polovičky októbra v telocvični 
seneckých škôl. Domáce zápa-
sy hrajú v Cíferi a Pezinku. Pre 
nedostatok financií mládežníc-
ki tréneri trénujú bez odmeny. 

„Primátor pri nástupe do funkcie 
sľúbil, že mládežnícke družstvá 
v seneckých telocvičniach platiť 
nebudú. Platí sa však v každej, 
viac ako v Pezinku.“

Dvojstranu pripravila 
Eva Lauková, foto Ján Lauko

Hádzaná v pezinskom OFSAJDE

Volejbal má v Senci popri futba-
le a hádzanej jednu z najdlhších 
tradícií. Hrala sa tu šesť rokov 
najvyššia juniorská súťaž diev-
čat 1. liga, bolo to asi v rokoch 
1986-87. Súčasná trénerka Sil-
via Meszarošová začala tréno-
vať dievčatá v roku 1991, v roku 
1997 založili volejbalový klub VK 
Tajovského. Pod vysokou sieťou 
sa udomácnilo postupne viac 
ako 200 hráčok. V súčasnosti 
má klub 30 členiek, ambíciou 
je vytvoriť volejbalovú akadé-
miu, nadviazať na úspechy nie-
len u dievčat, ale rozšíriť klub aj             
o chlapcov.  Momentálne v mlá-
dežníckych kategóriách hrajú na 
úrovni kraja tri družstvá a jedno 
družstvo žien. Začínali tu hráčky 
extraligy, 1. ligy i juniorskej re-
prezentácie. Záujem o volejbal 
je, ale... Keby hrali vyššiu súťaž, 
prišli by problémy. „Keď sme v 1. 
lige junioriek nemali vyhovujúcu 
halu s regulárnymi rozmermi, 
museli sme žiadať o výnimku, za 
ktorú sme platili nemalé finan-
cie.“
Trénujú v telocvični ZŠ Tajovské-
ho a SOŠ, kde hrajú aj oficiálne 
zápasy. Silvia mala ako trénerka 
ŠŠS v ZŠ Tajovského odmenu   
(v súčasnosti sa rieši), jej manžel 
trénuje zadarmo.

Volejbal má 
ambície, ale...

Senecké športové kluby - predovšetkým hádzaná, basketbal a volejbal majú veľké 
problémy s financovaním svojej činnosti. Pribúda hráčov, úspešné kluby postupujú 
hore, hrajú vyššie súťaže. Paradoxom je, že čím viac úspechov dosahujú, tým je ich trá-
penie väčšie. Financie z dotácií mesta nestačia, škrty klubom robia prenájmy telocvič-
ní, cestovanie. V Senci nie je regulárna hala na tieto súťaže, jej výstavba je avizovaná už 
veľa rokov. Ako vidia svoju situáciu, sme sa opýtali predstaviteľov tých klubov, ktorých 
činnosť závisí aj od haly s oficiálnymi parametrami.
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O vyjadrenia k situácii sme požiadali primátora, dve otázky sme 
položili predsedovi komisie športu a predsedom politických klu-
bov v mestskom zastupiteľstve, resp. poslancom:
1. Ako vnímate tento problém a čo pre jeho riešenie
    chcete v blízkej budúcnosti urobiť? 
2. Čo by malo predovšetkým spraviť mesto?

Treba ZAČAŤ robiť niečo KONKRÉTNE

1. Senecké športové kluby sú na 
súkromnej báze, predovšetkým 
samy si musia zabezpečiť finan-
čné prostriedky na svoju činnosť. 
Prenájom telocviční na školách vie 
mesto ovplyvniť. Priamu súvislosť 
absencie športovej haly s ohroze-
ním činnosti klubov úplne nevidím, 
pretože klub berie na seba všetky 
záväzky súvisiace s jeho činnos-
ťou! Som si však vedomý, že celú 
športovú činnosť nemôžu zabez-
pečovať rodičia detí.
2. Vidím iba tri možnosti: • Cez 
vedenie škôl má mesto možnosť 
znížiť výšku nájmu v telocvičniach, 
prípadne poskytovať ich zadar-
mo! • Individuálne riešiť finančné 
pohľadávky klubov cez športovú 
komisiu aj v priebehu roka, ale 
so zameraním na mládež! • Po-
stupne sa pripravovať na výstavbu 
športovej haly (projekty, investori, 
sponzori, pôžička mesta...)

Mgr. Pavel Škovránek
poslanec, predseda klubu KDH

Chýba KONCEPČNÉ riešenie
1. Je skutočne problém a hlav-
ne veľká hanba, že mesto ako 
Senec, ktoré patrí k dobre pros-
perujúcim, nemá koncepčné rie-
šenie pre športovcov ani len vo 
výhľade. Výstavba viacúčelovej 
športovej haly sa stále odkladá. 
Ako poslankyne hľadáme mož-
nosti a riešenia, ale sme v menši-
ne.  Preto sa obávame, že keď sa 
rodičia a športovci nespoja a ne-
začnú razantne protestovať proti 

prideľovaniu dotácií nekoncepč-
ným spôsobom, tak sa do konca 
volebného obdobia nič nezmení. 
Snažíme sa podporiť ich spravod-
livé rozdeľovanie, budovanie haly, 
vytvorenie skateparku... Nepáči 
sa nám ani neprimeranosť dotá-
cie pre futbal.  
2. Mesto by malo zvážiť svoj ďalší 
postoj k športu. Je tu veľa mladých 
ľudí, ktorí sú znechutení z toho, že 
sme v oblasti voľnočasových akti-

vít zaostali aj za menšími dedina-
mi. Takže otázka nestojí tak, čo by 
malo robiť mesto - ale, čo by mali 
robiť ľudia. Mali by sa oveľa viac 
zaujímať o dianie v meste, chodiť 
na zastupiteľstvá. Spoločným tla-
kom by sme možno docielili, že 
by mesto začalo uvažovať v pros-
pech občanov.

Martina Valachová, 
Jana Turanská, poslankyne

za SDKÚ, SaS, Most-Híd

1. Hlavne ako športovec a tré-
ner vnímam tento problém veľmi 
osobne. Mal som zmiešané poci-
ty na prvom „domácom“ zápase 
hádzanárskej ligy WHIL, keď som 
na naše dievčatá z ŠKP Piccaard 
Senec kričal v pezinskej hale z pl-
ného hrdla „Senec“. Keď toto isté 
zažijem 1. októbra s basketbalis-
tami GABBO Senec v Bratislave 
v Karlovke, budem sklamaný. Je 
na zaplakanie, že také prosperu-
júce mesto, akým Senec je, nemá 
mestskú športovú halu a plavá-

reň. Čo chcem v blízkej budúc-
nosti pre to urobiť? Som len jedna 
devätnástina z poslancov, ktorí          
o tom môžu rozhodnúť. Každý 
tvrdí: chcem halu, chcem, aby 
mládež športovala a zmysluplne 
využívala svoj čas. Keď však majú 
prísť činy, tak už prekáža naprík-
lad výber lokality, hluk, doprava 
atď. Ja som pre halu prvý krok 
už urobil, bol však neúspešný. 
Investor, ktorý ju chcel vybudovať 
v hodnote 500-tisíc eur v areáli 
ZŠ Mlynská a  predstavil ju aj na 

júnovom zastupiteľstve, vycúval 
s odôvodnením, že Senec už nie 
je pre neho priorita. Ale idem ďa-
lej, už je rozpracovaný ďalší pro-
jekt. Dúfam, že sa to teraz podarí. 
Hlavne preto, aby napríklad aj 
klub PICCARD Senec tých približ-
ne 1200 eur, ktoré mesačne platí 
za nájomné len v Pezinku, mohol 
dať do výchovy mládeže. 
2. V prvom rade položiť už základ-
ný kameň a začať budovať tak 
očakávanú halu. Viem, že je veľa 
iných priorít, ale nech mi nikto 

netvrdí, že nie je možné napríklad 
budúci rok urobiť hokejbalové ih-
risko s oddychovou zónou, ďalší 
rok skatepark a v roku 2014 posta-
viť multifunkčnú halu. Navrhujem, 
aby sa v meste založil účet pre 
mestskú halu a podľa možností 
sa naň ukladali peniaze. Popri 
tom samozrejme treba hľadať in-
vestorov, skúšať rôzne zdroje... 
Začnime robiť niečo konkrétne. 

Ing. Juraj Gubáni
poslanec, 

predseda komisie športu

„Mesto ZADLŽOVAŤ nechcem“
Hovoríme s primátorom Ka-
rolom Kválom

Ako môže mesto riešiť nevyho-
vujúce podmienky predovšet-
kým pre loptové športy, ktoré sú 
dôsledkom aj absencie viacúče-
lovej športovej haly?
-Mesto na väčšie investície v ob-
lasti športu v súčasnosti nemá 
peniaze. Hľadáme investora,                 
s ktorým by sme sa mohli podieľať 
na financovaní výstavby športovej 
haly. To je však len prvotná inves-
tícia, rátať musíme aj s prevádz-
kovými nákladmi. Šlo by o nema-
lé peniaze. Ak by v tejto oblasti 
bola vypísaná výzva a mohli by 
sme získať dotácie, vieme rýchlo 
reagovať a vstúpiť do projektu aj           
s pozemkom.
Nemá mesto možnosť, zobrať si 

na tento účel úver? 
-Mohli by sme si ho vziať, ale 
nechcem. Doba na to nie je vhod-
ná a nie je to ani môj štýl, aby sme 
mesto viac zadlžili. 
Kluby sa sťažujú na vysoké 
poplatky za telocvične na ško-
lách...
-Školy na tom nezarobia, spájajú 
sa s tým zvýšené náklady na spot-
rebovanú vodu, energie, treba tam 
upratovať atď. Školy majú vlastnú  
ekonomiku.
Takže iné riešenie v súčasnosti 
nie je?
Potreby mesta sa nedajú pokryť 
naraz. Riešime výstavbu na mies-
te starej polikliniky, rekonštrukciu 
polikliniky na Nám. 1. mája. Čaká 
nás aj realizácia domu seniorov 
na Slnečných jazerách. To sú pre 
občanov veľmi potrebné veci.

Poďme do toho s ROZUMOM
1. Na viacúčelovú športovú halu 
musí mať mesto dostatok financií 
a pripravený systém, ktorý zabez-
pečí nielen jej dlhodobé financo-
vanie, ale aj využívanie a udržia-
vanie. Je športová hala naozaj 
to, čo mesto najviac potrebuje? 
Odporúčam ísť do takýchto aktivít 
s rozumom, čo nám aj doteraz pri-
nášalo úspechy. 
Mesto potrebuje aj viacúčelovú 
halu. Pre mňa je jedným z riešení 
nájsť investora - možno podobne 
ako pri Národnom tréningovom 
centre - kde by sa mesto spolu-

podieľalo napríklad svojím po-
zemkom a potom by aj malo svoj 
podiel pri jeho využívaní. V súčas-
nosti sa očakávajú zmeny systému 
financovania samospráv. Budeme 
sa musieť poriadne obracať, aby 
sme  ich v meste nepocítili. 
2.  V prvom rade je potrebné zade-
finovať súčasný stav v spolupráci 
s komisiou športu. Treba pripraviť 
alternatívne návrhy systému orga-
nizácie športu v meste. Až násled-
ne hovorme o realizácii.

Ing. Gašpar Józan, 
poslanec (nezávislý)        

 Sme pripravení DISKUTOVAŤ
1. Vzhľadom na objavujúce sa 
kauzy okolo športu v Senci (ide 
predovšetkým o futbal), ja osob-
ne, ako aj náš klub zaujímame 
opatrný postoj už len preto, lebo 
zatiaľ nikto nijaký relevantný návrh 
nepredložil. Rozvoj športu a jeho 
financovanie nie je len v kompe-
tencii poslancov. Predovšetkým 
má pracovať mestský úrad, špor-
tové kluby a skupiny občianskych 
aktivít. Ja osobne ako aj klub mô-
žeme chcieť rozvoj loptových hier, 

no treba zabezpečiť prehľadné 
financovanie a kontrolované vyu-
žitie. Ak dostaneme návrh hodný 
diskusie o podpore športu, sme 
pripravení o ňom diskutovať - a 
keď je dobrý - tak aj podporiť ho.
2. Mesto Senec má svoj mestský 
úrad, kde sú zložky, ktoré sa za-
oberajú verejnou športovou čin-
nosťou. Má vyzvať športové kluby 
a ostatné občianske aktivity na 
predloženie návrhov. Komisia 
športu by sa mohla podujať na 

koordinovanie takejto činnosti. 
Po pozbieraní návrhov, názorov 
a predstáv mestský úrad môže 
spracovať alternatívne návrhy aj 
vzhľadom na budúcoročný rozpo-
čet (možno až rok 2013) a mest-
ské zastupiteľstvo môže v rámci 
diskusií zvážiť možnosti. Iste je 
lepšie financovať šport, ako pro-
tidrogovú liečbu! 

 Ing. Gabriel Agárdy,
poslanec, 

predseda klubu SMK

ZAMERANÉ na
mládež
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Spoločenská kronika
Narodili sa

Nela Štefanková, Klára Kolková, Katarína 
Hlôšková, Lilien Hargašová, Zara Šterda-
sová, Nela Heblacová, Alexandra Michalí-
ková, Rita Oravcová, Tadeáš Kučera, Ar-
mani Lakatoš, Ján Kriška, Nela Gočová, 
Alexandra Šmihuľová, Sára Ličková, Ra-
dovan Vdoviak, Tomáš Horný, Adam Čer-
venák, Lukáš Dóci

Manželstvo uzatvorili
Jaroslav Stach - Aneta Medvecká, Peter 
Halásek - Marcela Arvaiová, Filip Cisár 
- Zuzana Drobnicová, Michal Evinic - Zu-
zana Baráthová, Štefan Rigo - Klaudia 
Čéčová, Štefan Gengel - Ľubica Frčová, 
Peter Nouza - Veronika Jendeková, Ján 
Kerti - Lucie Vargová, Jaroslav Šalát - Zu-
zana Dolánová, Milan Servanský - Monika 
Žilincová, Tomáš Benkovič - Petra Obická, 
Martin Krška - Michaela Kanišová, Peter 
Ožďán - Katarína Bulavčiaková, František 
Konkoľ - Petra Mikolaiová, Ľubomír Drug-
da - Lenka Šurabová, Rudolf Bittner - Eva 
Maršovská, Matúš Kalný - Zuzana Chobo-
tová, Tibor Labuda - Dana Chalupková

Blahoželáme jubilantom
Krásne životné jubileum – zlatú svadbu – 
oslávili 26. augusta Eva 
a Mikuláš Takácsovci. 
Pri tejto príležitosti im 
aj touto cestou želajú 
veľa zdravia, šťastia     
a lásky na ďalšej spo-
ločnej ceste životom 
dcéra Eva s rodinou, 
syn Miki s rodinou a ostatná rodina.

Jednota dôchodcov MO v Senci 

Jarmila Chovancová (65), Mária Kučeráko-
vá (65), Dipl. arch. Milan Hrouzek (80)

Klub dôchodcov

Zita Dubovcová (60), Mária Cvedlerová 
(65), Marta Detáriová (65), Mária Kučerá-
ková (65), Mária Pirošková (70), Irena Ča-
putová (75)

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci

Katarína Vargová (35), Soňa Fűlőpová 
(45), Margita Kanisová (60), Mária Pom-
šahárová (60), Irena Turčeková (65), Anna 
Vrabcová (65), František Horváth (75)

Navždy nás opustili
Slavomír Škrabák  (1962), JUDr. Beata Ba-
ranovičová (1952), Stanislav Belan (1948), 
Jozefína Szabová (1931), František Kovács 
(1928), Imrich Barczi (1951), Ľudovít Su-
chánsky (1931), Ladislav Schavel (1942)  

Erik Bezúr
8.1.1981 - 28.8.2005
Je ticho po bolesti, 
je celkom blízko ku hviez-
dam.
Život – ako ľahko zapraskali 
putá,
čo držali nás pevne k zemi.
Život a smrť. V nich nikdy nie 
si sám,
Tvoj odchod žije s nami.
Aj trízeň smútku do nádejí prekvitá,
Ty žiješ v nás – my v Tebe nie sme sami.
Spomínajúci rodičia, starí rodičia a sestra 
Karin.

Odišiel si tíško, bez rozlúčky. 
Dňa 23. septembra uplynu-
lo 21 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný man-
žel, otec, zať, švagor a strý-
ko Peter Bombala. S láskou 
na teba spomíname, navždy 
zostaneš v našich srdciach. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s 
nami tichú spomienku. Ďakujeme.

Dňa 14. októbra uplynie 
deväť rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný otecko 
a dedko Alexander Gábriš 
a 25. októbra uplynie päť 
rokov, čo sme sa navždy 
rozlúčili s našou milovanou 
mamičkou a babičkou He-
lenou Gábrišovou. S lás-
kou na nich spomínajú deti 
s rodinami. Navždy zostanú 
v našich srdciach. Kto ste 
ich poznali, venujte im tichú 
spomienku.

Dňa 10. septembra uplynulo 
desať rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá mama, 
babka, prababka, svokra, 
sestra, krstná mama a švag-
riná Mária Lasserová. Kto 
ste ju poznali a mali radi, 
venujte jej s nami tichú spo-
mienku. S láskou a smútkom spomínajúca 
rodina. 

S ľútosťou v srdci spomíname na matku, 
babku a prababku, pani Margitu Procház-
kovú, ktorá nás opustila 10. októbra 2006 
vo veku 73 rokov. Nikto neumiera, kto žije     
v srdci iných ďalej! Pozostalá rodina. 

Dňa 17. septembra sme 
si pripomenuli 5. výročie 
úmrtia Jozefa Mackoviča. 
S láskou na neho spomína 
manželka, deti s rodinou, 
brat a sestra s rodinou. Kto 
ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.

Dňa 15. septembra uplynu-
li štyri roky, čo nás navždy 
opustila naša mama, man-
želka, dcéra, sestra a pria-
teľka Gabriela Neuschlo-
vá. S láskou a so smútkom 
v srdci na teba spomína 
celá rodina.

Smutná je cesta, čo k hro-
bu vedie, kde už odpočí-
va tvoje unavené srdce.           
S láskou si Ťa pripomenie-
me. Dňa 7. októbra uplynie 
desať rokov od rozlúčky 
s naším drahým manže-
lom a dedkom Ľudovítom 
Szabom. Spomíname, nikdy na Teba neza-
budneme. Manželka Betka, dcéra Edita so 
zaťom, syn Lajko s nevestou, vnúčatá Edit-
ka, Miško, Patrik a Barborka.

Dňa 2. augusta uplynul 
rok, čo nás navždy opus-
tila milovaná manželka, 
mamička, dcéra, sestrička 
a švagriná Andrejka Fehé-
rová. S láskou a vďakou na 
Teba spomíname, navždy 
zostaneš v našich srdciach. Manžel, deti     
a ostatná rodina.

Ach, ako nám veľmi chýba-
te. V mysli a v srdci si vás 
stále nosíme, naši drahí ro-
dičia. Už je to 10 rokov, čo 
nás navždy opustila naša 
drahá mamička Mária 
Guldanová a 8 rokov, kedy 
nás opustil náš milovaný 
otec Ladislav Guldan. Tí, 
ktorí ste ich poznali, ve-
nujte im tichú spomienku. 
Deti s rodinami.



Program na október
Kino MIER SENEC 

Začiatok filmových predstaví o 18. hod.

1.,2. sobota - nedeľa   ČERTOVA NEVESTA
Do boja proti peklu... Réžia Zdeněk Troška. ČR, 
nevhodné do 12 r., 101 min.

Vstupné: 2,50 eur

3., 4. pondelok - utorok   TRANSFORMERS 3
Mimozemskí roboti, maskovaní za pozemské autá, 
k tomu ešte najkrajšia žena sveta v hlavnej úlohe. 
Akčný sci-fi film. USA, vhodne od 12 r., 154 min. 

Vstupné: 2,50 eur

6. štvrtok   VODA PRE SLONY
Výpravná romanca z cirkusového prostredia 30. 
rokov minulého storočia o zakázanej láske, ktorá sa 
zrodí na magickom mieste plnom dobrodružstiev, 
zázrakov a nebezpečenstva. USA, vhodné od 12 
r., 121 min.

Vstupné: 2,50 eur

7. piatok
PIRÁTI KARIBIKU: V neznámych vodách
Johnny Depp sa vracia vo svojej najúspešnejšej 
úlohe kapitána Jacka Sparrowa. Keď Jackovu 
cestu skríži žena z jeho minulosti (Penelope Cruz),  
nie je si istý, či ho stále miluje, alebo ho využíva. 
USA, vhodné od 12 r., 140 min.

Vstupné: 2,30 eur

8., 9. sobota – nedeľa   NEVINNOSŤ
Láska je vina, ktorej sa nikdy nezbavíš. Hrajú: O. 
Vetchý, A. Geislerová, L. Munzar a ďalší. Réžia: 
Ján Hřebejk. ČR, vhodné od 12 r., 98 min.

Vstupné: 2,50 eur

10. pondelok   RÝCHLO A ZBESILO 5
Šliapu na pedál plynu na doraz, jednou rukou 
šoférujú a v tej druhej držia zbraň. Sú jednoducho 
rýchli a zbesilí. USA, vhodné od 12 r., 100 min.

Vstupné: 2,30 eur

11. utorok   BLÁZNIVÁ, HLÚPA LÁSKA
Flirtujúce ženy, pánske jazdy a divoký životný štýl. 
Komédia. USA, vhodné do 12 r., 118 min.

Vstupné: 2,50 eur

13. štvrtok   VŠETKO, ČO MILUJEM
Občiansky preukaz, punk, romantika, škola, láska, 
sex, prvý koncert. PL, nevhodné do 15 r., 95 min.

Vstupné: 2,30 eur

14., 15., 16. piatok - sobota - nedeľa
SAXÁNA A LEXIKON KÚZIEL
Keď tajomná sila lexikon prebudí, svet kúziel                   
a svet ľudí sa prepojí. Kráľ českých rozprávok Václav 
Vorlíček  prichádza s voľným pokračovaním filmu 
pre celú rodinu. Hrajú: P. Černocká, J. Hrušinský, 
J. Bohdalová. ČR, vhodné pre všetkých, 90 min.

Vstupné: 2,50 eur

17. pondelok   SKYLINE
Stretnutie s vyspelou mimozemskou civilizáciou 
prináša ľudstvu skazu... Akčný sci-fi thriller.
USA, vhodné od 12 r., 94 min.

Vstupné: 2,50 eur

18. utorok   DOM
Príbeh nedokonalého muža snívajúceho                         
o dokonalej rodine. V hlavnej ženskej úlohe 
mladá herečka zo Senca Judit Bárdos. SR/ČR, 
nevhodné do 15 r., 100 min.

Vstupné: 2,50 eur

21. piatok   HOP
Cukríčky, sliepočky a poriadny rock´n´roll. 
Komédia je obľúbenou kombináciou hraného          
a animovaného filmu. USA, vhodné pre všetkých, 
100 min., slov. dabing

Vstupné: 2 eurá

23., 24. nedeľa - pondelok    MRCHA UČITEĽKA
V novej komédii hrá Cameron Diaz učiteľku, ktorej 
by rodič svoje dieťa nerád zveril. O učebných 
metódach toho veľa nevie, zato fajčí marihuanu, 
hreší a medzi mužskými kolegami striehne na svoju 
ďalšiu korisť... USA, vhodné od 12 r., 100 min.

Vstupné: 2,50 eur

25. utorok   LIDICE
Príbeh Lidíc je príbehom obyčajných ľudí, ktorí 
sa absurdnou zhodou náhod priplietli do cesty 
dejinám. Historický veľkofilm je nakrútený podľa 
skutočnej udalosti. Hrajú: K.Roden, Z. Fialová, R. 
Luknár. ČR, vhodné od 12 r., 126 min.

Vstupné: 2 eurá

27. štvrtok   ŠMOLKOVIA
Sú malí, modrí a roztomilí a nešťastnou náhodou sa 
ocitnú priamo uprostred New Yorku s Gargamelom 
v pätách. Šmolkovia sa vracajú vo filme. USA, 
vhodné pre všetkých, 90 min., slov. dabing

Vstupné: 2,30 eur

28., 29. ,30. piatok - sobota - nedeľa
ZOŠETROVATEĽ
O ošetrovateľovi v ZOO, ktorý so zvieratami,             
o ktoré sa stará, vychádza lepšie ako s ostatnými 
ľuďmi. Rodinná komédia. USA, vhodné od 12 r., 
104 min., dabing

Vstupné: 2,50 eur

31. pondelok   MŔTVOLA MUSÍ ZOMRIEŤ
Nečakané udalosti odštartujú rad nepredví-daných 
situácií... Hrajú: P. Marcin, V. Žilková, M. Noga,        
D. Nvotová. SR, nevhodné do 15 r., 96 min.

Vstupné: 2,50 eur

DETSKÉ A MLÁDEŽNÍCKE
FILMOVÉ PREDSTAVENIA:

9. nedeľa o 15.30 hod.   MEDVEĎ YOGI
Miláčik malých aj veľkých prvýkrát na veľkom 
plátne! Yogi čelí najväčšej výzve - musí dokázať, že 
je naozaj múdrejší ako priemerný medveď. USA, 
vhodné pre všetkých, 80 min., slov. dabing.

Vstupné: 2 eurá

16. nedeľa o 15.30 hod.
SAXÁNA A LEXIKON KÚZIEL
Keď tajomná sila lexikón prebudí, svet kúziel                   
a svet ľudí sa prepojí. Kráľ českých rozprávok Václav 
Vorlíček  prichádza s voľným pokračovaním filmu 
pre celú rodinu. Hrajú: P. Černocká, J. Hrušinský, 
J. Bohdalová. ČR, vhodné pre všetkých, 90 min.

Vstupné: 2,50 eur

23. nedeľa o 15.30 hod.   HOP
Cukríčky, sliepočky a poriadny rock´n´roll. 
Komédia je obľúbenou kombináciou hraného          
a animovaného filmu. USA, vhodné pre všetkých, 
100 min., slov. dabing

Vstupné: 2 eurá

KULTÚRNE PODUJATIA: KINOSÁLA

2. nedeľa o 15.30 hod
Slncový kôň - divadlo ELMA
Bum a Bác hrajú, spievajú a rozprávajú príbeh 
o napínavom putovaní Gašparka za strateným 
koňom.

9. nedeľa o 15. hod.
Koncert Gábora Tamása
2011.10.09 (vasárnap) 15.00 Tamás Gábor 
koncertje
 
20. štvrtok o 19. hod.
Békeffi - Lajtai: Dávne leto - opereta v dvoch 
dejstvách v podaní Jókaiho divadla z Komárna
2011.10.20 (csütörtök) 19.00 Békeffi-Lajtai: A régi 
nyár, - operett két felvonásban a komáromi Jókai 
Színház  előadásában
 
22. sobota
Grand prix Senec v naturálnej kulturistike mužov 
a fitness žien

26. streda o 19. hod.
Prípad čiernej vdovy - divadelné predstavenie, 
účinkujú: J. Pročko, R. Pomajbo a O. Belešová.

Vstupné: 12 eur 

KULTÚRNE PODUJATIA: 
LABYRINT

XLII. Dni Alberta Molnára Szencziho - XLII. 
Szenczi Molnár Albert Napok
07. 10. 2011 (piatok) 19.00 Žalmy Alberta Molnára 
Szencziho
2011.10.07. (péntek) 19.00 Szenczi Molnár Albert 
zsoltárai népdalokkal
účinkujú - közreműködnek: Agárdy Gábor, Ballán 
Viktória, Bárdos Ágnes, Szitka Mária

7. piatok o 19.40 hod. vernisáž
Sándor Gódány
BEZ  NOTY - výstava obrazov trvá od 3. do 28. 
októbra.

14. piatok o 19. hod.
Koncert Karola Rosenberga (České country, folk    
a pop music r. 1960-80)

Vstupné: 3,50 eur

15. sobota  o 16. hod.
Bábkové predstavenie pre deti do 10 r. - Ako sa 
psíček nechcel umývať.

Vstupné: 2,50 eur

MESTSKÉ MÚZEUM:
TURECKÝ DOM

Stála expozícia prírody a starších dejín Senca          
a jeho okolia.
Výstava Odkaz na pergamene len do 14. októbra!        

Prednášky a semináre: 19. streda o 10. hod.
Stretnutie s učiteľmi, študentmi a absolventmi 
Katedry etnológie a kultúrnej antropológie FF 
Univerzity Komenského v Bratislave

Stretnutie formou diskusie pre študentov vyšších 
ročníkov stredných i vysokých škôl bakalárskeho 
štúdia, sprevádzané výstavkou z dejín odboru 
(výskumy, študentský život, osobnosti, publikačné 
výsledky). Výstavka bude prístupná v mestskom 
múzeu do konca októbra.

27. štvrtok o 18.30 hod. 
Etnicita na území Slovenska od polovice 19. do 
polovice 20. storočia 
Prednáška Doc. PhDr. Pavla Tišliara, PhD.,                   
z Univerzity Komenského v Bratislave o zmenách  
v etnickej skladbe nášho územia. Prednáška bude 
v slovenskom jazyku.

Otvorené: utorok 10. - 16., streda - piatok 10. - 18. 
hod.
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2011. szeptember 3-án a Csemadok 
szenci alapszervezete kirándulást szer-
vezett Tapolcára. A lelkes kirándulókat 
Császár László, Tapolca polgármestere 
fogadta a Tamási Áron Művelődési Köz-
pontban. Ezután Minorics Tamás ide-
genvezető  bemutatta a város főterét és 
röviden ismertette a város történelmét 
és jelenét.  Nagy örömünkre sikerült be-
jutnunk a Tavasbarlangba  egy kis csó-
nakázásra. Megkoszorúztuk Csermák 
József szenci születésű 1952-es olimpiai 
bajnok sírját is, elbeszélgettünk lányával 
Katalinnal, aki elhozta nekünk megmutat-

ni (megérinteni) az olimpiai aranyérmet.                                          
A Rendezvénycsarnokban megtekintet-
tük a Csermák József Emlékkiállítást, 
majd N. Horváth Erzsébet szólt az olimpiai 
bajnok tapolcai éveiről és kis csoportunk  
minden tagját  megajándékozta Csermák 
József a kalapácsvető című könyvével.                                  
A kirándulás meglepetése:  Afrikai Múze-
um és Állatkert megtekintése Balatone-
dericsen. Fantasztikus élményekkel kelle-
mesen elfáradva tértünk haza. Remélem 
a jövő évi kiránduláson még többen részt 
veszünk.
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Výlet do MESTA Tapolca

2011 szeptember 14-én a Holiday Village üdülő-
ben megtartottuk a hagyományos Nyárbúcsúzta-
tót. Akik a hűvös idő ellenére eljöttek, nem bánták 
meg. 
Az est vendége Sasvári Sándor színész-énekes 
volt, aki  egymás után adta elő ismert és kevés-
bé ismert dalait, belevonva a közönséget is.  Az 
est folyamán a jó hangulatról Ravasz Péter gon-
doskodott. Nagyon jól tette a dolgát, mert annak 
ellenére, hogy néha az eső is eleredt, a mulatás és 
a tánc csak éjfél után ért véget. 

Nyárbúcsúztató

Volt egyszer egy osztály
Volt egyszer egy osztály, negyvenben, majd aztán,
szenci iskolában a háború alatt,
de szép volt Istenem! Szívemben megmaradt,
erre gondolok most... többiekis talán,
elfutott az idő - többen már nem élnek,
oly erős az emlék, nem tér feledésnek!

Kisdiákok voltunk, életnek teremtve,
tanultuk, mit kellett tán hatvannál többen,
írást meg számolást buksi fejjel bölcsen,
édes iskolánknak magyar volt a nyelve!
Ma már mindez emlék, széjjel ment az osztály,
éltet még az idő, szép emlék, de úgy fáj.

Elmúĺt a szent tavasz, ősz borít felleget,
mint az életemben, mert erre gondolok,
drágajó iskolám mindent megfontolok,
érzem, tudom ma is: tartozást, jellemet,
de rég volt Istenem... tudom tőledkaptam,
miretanítottál - ahhoz hű maradtam!

Mint csengő tiszta hang, úgy szólt ajkuk, hallom,
nem élnek már régen, tova, messze mentek,
de szívük tüzével sokunkat megnyertek,
s amire oktattak bátran ma is vallom!
tanítók s ti társak, ha ma már nem éltek,
lelketek vezessen, én csak ennyit kérek.

Magam is ezt tettem, tanítottam sokat,
ahogy ti engemet, azon drága nyelven,
őrzöm, tovább adtam, nehogy itt elvesszen!
a hűségerőtök hozzon osztályokat,
volt egyszer egy osztály... holnap ezrek mondják,
folyamatosságot ne tépjék, ne rontsák!

Mgr. Katona Roland

V septembri sme sa tradičným spôsobom rozlúčili 
s letom v Holiday Village. 
Kto sa aj napriek chladnému počasiu dostavil, ur-
čite neoľutoval. Hosťom večera bol Sándor Sasvá-
ri, známy herec - spevák z Maďarskej republiky. 
Príjemne nás pobavil svojimi známymi aj menej 
známymi pesničkami, pričom do zábavy zapájal aj 
obecenstvo. 
Počas večera sa o muziku staral Péter Ravasz. 
Napriek tomu, že sa občas rozpršalo, zábava a ta-
nec sa skončili až po polnoci.

Spevavá ROZLÚČKA
s letom

Začiatkom septembra základná organizá-
cia Csemadoku v Senci organizovala vý-
let do obce Tapolca v Maďarskej republi-
ke. Nadšených účastníkov prijal primátor 
mesta Tapolca László Császár v Kultúr-
nom dome Árona Tamása. Sprievodca 
Tamás Minorics predstavil hlavné ná-
mestie a v krátkosti informoval o dejinách                                    
a súčasnosti mesta. Účastníkom výletu 
sa podarilo dostať do miestnej jazierko-
vej jaskyne, kde sa mohli aj člnkovať. Na 
hrob Józsefa Csermáka (olympijského 
víťaza z roku 1952, rodáka zo Senca) po-

ložili vence a porozprávali sa s jeho dcé-
rou Katalin, ktorá im umožnila dotknúť 
sa olympijskej zlatej medaily. Výletníci si 
v konferenčnej sále pozreli Spomienko-
vú výstavu Józsefa Csermáka. Erzsébet 
N. Horváth  im porozprávala o pôsobení 
olympijského víťaza v Tapolci, následne 
každého účastníka výletu obdarovala 
svojou knihou Csermák József a kala-
pácsvető (kladivár). Prekvapením bola 
návšteva Afrického múzea a zoologickej 
záhrady v obci Balatonederics.

Tapolcai kirándulás



Volejbalový klub Tajovského Senec 
pozýva dievčatá narodené v rokoch 
2002, 2001, 2000, 1999, 1998, ale aj 
staršie (ak máte záujem o pravidelnú 
športovú prípravu), príďte medzi vo-

lejbalistky! Nové záujemkyne privíta-
jú každý utorok a štvrtok od 17. hod. 
vo veľkej telocvični na ZŠ Tajovského. 
Prvýkrát treba prísť v sprievode rodi-
ča!                                            (r)

Futbalová miniliga Senca 
(FMS) odštartovala na ihrisku 
v areáli ZŠ Mlynská, slávnost-
ný výkop mal kapitán mužstva 
SFM Senec Peter Polgár. Uví-
tal jej založenie a skonštato-
val: „Vždy sa rád prídem po-
zrieť na dobrý futbal, navyše 
na takomto kvalitnom ihris-
ku.“
Miniliga má za sebou dve kolá 
a zatiaľ sa najlepšie darí muž-
stvám Sexi Team, FC Legendy 
a FC SC Devils, ktoré bodovali 
naplno. Hneď v úvodnom zápa-

se proti mužstvu Torpédo (13:7) 
sa zranil kapitán Devils Jaromír 
Čech, v súboji mu neúmyselne 
zlomili nos. V druhom zápase 
sa však už odhodlane objavil na 
ihrisku.
Na adresu novo založenej mi-
niligy sa ozývajú pochvalné 
hlasy, súvisia nielen s úrovňou 
organizácie, ale aj kvality hry. 
Zapojilo sa 10 mužstiev, hráva 
sa v sobotu od 9. hod. v hodino-
vých intervaloch. Zápas sa hrá 
na 2-krát 20 minút. Spokojný je 
aj predseda komisie športu pri 

mestskom zastupiteľstve po-
slanec Ing. Juraj Gubáni, jeden       
z iniciátorov založenia miniligy: 
„V spolupráci s Radoslavom 
Dosedelom a Róbertom Joná-
šom sa nám podarilo zrealizovať 
môj prvý väčší projekt, odkedy 
som sa stal predsedom komisie 
športu. Využívame ihrisko na ZŠ 
Mlynská, za čo ďakujem vede-
niu tejto školy. Verím, že priláka-
me hlavne mladých Senčanov, 
ktorí chcú športovať a baviť sa 
športom, ale aj fanúšikov tak 
pekného športu, akým futbal 

určite je.“ S cieľom založiť mini-
ligu vzniklo Občianske združe-
nie Futbalová miniliga Senca, 
ktorého predsedom je R. Dose-
del. „Bolo to hlavne preto, aby 
táto liga mala vážnosť a rešpekt 
nielen pred kritikmi, ale aby 
bola oficiálne organizovaná a 
zastrešená Senčanmi, hrala sa 
predovšetkým pre Senčanov,“ 
dodal J. Gubáni. Všetko o lige 
nájdete na www.fms.sk alebo aj 
na Facebooku prostredníctvom 
profilu Komisia Športu Senec.

Eva Lauková, foto Ján Lauko
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Kapitána NEZASTAVIL ani zlomený nos
Založili Futbalovú miniligu Senca, jej domovské ihrisko je v areáli ZŠ Mlynská

Privítajú nové VOLEJBALISTKY

Senecká ŠESTKA na jazerách

Komisia športu pri Mestskom zastu-
piteľstve v Senci plánuje koncom 
novembra 2011 uskutočniť stretnutie 
so zástupcami športových klubov 

a združení. Presný termín a miesto 
stretnutia uverejníme v októbrovom 
čísla Senčana. 

(r)

Stretnú sa ŠPORTOVÉ kluby

Slávnostný výkop miniligy mal futbalista Peter Polgár (vľavo), kapitán SFM Senec. Hralo sa bojovne, no korektne.

Netradičné podujatie pod názvom 
Senecká šestka sa uskutoční 15. 
októbra na juhu Slnečných jazier. 
Bude sa plávať približne 600 metrov 
okolo ostrova a potom sa na pódiu 
malého amfiteátra pri reštaurácii 

Lobster odprezentujú rôzne záujmo-
vé kluby. Účasť prisľúbili kluby viace-
rých bojových umení (Aikido, Kensei 
Dojo, Mosado) a Klub vojenskej his-
tórie - Tatranci.

(r)



14 SENČAN  september 2011INZERCIA 

V panelákovom byte, rovnako 
ako v rodinnom dome, zaplatíte 
za spotrebu tepla ročne niekoľ-
ko tisíc eur. Existujú však mož-
nosti, ako aj vo vysoko energe-
ticky náročných panelákových 
bytoch, stavaných v rámci kom-
plexnej bytovej výstavby, znížiť 
náklady na vykurovanie. 
Všetky byty v tzv. bytovkách 
musia mať podľa zákona po-
merové merače. Čím skôr si 
ich dajú vlastníci do bytov na-
inštalovať, tým skôr budú ľudia 
motivovaní dosiahnuť úspory. 
Vlastníci si môžu dať pomerové 
rozdeľovače tepla na radiátory, 
podľa typu zapojenia vykurova-
cej sústavy však možno osadiť 
aj meradlá tepla na byt. Po ta-
kejto investícii môžete dosiah-
nuť 10 až 15 % úsporu tepla.
Pri meraní spotreby tepla v jed-
notlivých bytoch je potrebné 
používať opravné koeficienty, 
ktoré zohľadnia polohu bytu        
v dome. Byty situované na sever 
majú vyššiu spotrebu tepla ako 
byty v strede paneláka oriento-
vané na juh. Nevýhodná poloha 
bytu by mala byť zohľadnená 
zľavami zo spotreby tepla.

Hydraulické vyregulovanie - 
čo to je?
Niektoré spodné a vrchné byty 
potrebujú na dosiahnutie rovna-
kej teploty viac tepla v porovna-
ní s ostatnými. Aby bolo v tých-
to znevýhodnených bytoch 
tepla dostatok, dodávateľ musí 
ostatné prekurovať. Zvýši sa 

tak dodávka tepla, ktorú musia 
v konečnom dôsledku zaplatiť 
všetci. Preto sa robí hydraulické 
vyregulovanie. Každému bytu 
sa nastaví prietok teplonosné-
ho média tak, aby bolo teplo 
rozložené rovnako vo všetkých 
bytoch. Úspory dosahujú 3 až 
5 %. 
Prečo sú dôležité termostatic-
ké ventily?

Termostatické ventily udržujú 
konštantne nastavenú teplo-
tu a reagujú na zmeny tepla 
(napr. ak vyjde slnko, alebo 
keď sa v kuchyni varí či žehlí). 
Ventily zmenu tepla zaregistrujú              
a zatvoria sa. Úspory dosahu-
jú 10%. Komplexným meraním 
spotreby tepla, vyregulovaním 
tepelnej sústavy domu a osade-
ním termostatických ventilov na 

radiátoroch sa v byte dosahujú 
úspory 25%. Investície sa vlast-
níkom vrátia do roka a pol.
Izolácia vnútorných rozvodov 
kúrenia
Dalkia odporúča vlastníkom by-
tov izolovať aj vnútorné rozvody 
tepla v byte preto, aby prestalo 
unikať teplo z odizolovaných 
rúrok. Úspory predstavujú 10%  
a investície sa vám vrátia už do 
dvoch mesiacov. Cez nekvalit-
né panely so slabou izoláciou 
„svietia“ radiátory a vyžarujú 
teplo priamo von. Riešením je 
dať medzi stenu a radiátor ref-
lexnú hliníkovú fóliu s izolačnou 
vrstvou. 
Pomaly návratné investície
Na teple sa dá výrazne šetriť po 
zateplení domu a výmene, prí-
padne oprave okien. Tieto prá-
ce dokážu priniesť oveľa vyššie 
úspory než tie, ktoré sme spo-
menuli vyššie, ale za cenu vy-
sokých investičných nákladov                                                          
s dobou návratnosti nad 10 
rokov. Úspory však dokážu 
prekročiť v oboch prípadoch aj 
25%. 

Existuje aj lacnejšia cesta. Pô-
vodné okná možno opraviť          
a zatesniť silikónovým tesnením 
(rovnakým ako v plastových ok-
nách) a sklá možno vymeniť za 
izolačné dvojité sklá (rovnaké 
ako v plastových oknách). Nák-
lady sú 40 % ceny plastových 
okien, úspory prakticky porov-
nateľné. Navyše drevené okná 
majú dlhšiu životnosť.

Ako ušetriť na kúrení v byte

Po krátkej odstávke na konci 
mája sa spoločnosť Dalkia Se-
nec pripravila na sezónu podľa 
svojho plánu údržby techno-
logických zariadení. Do konca 
septembra si Dalkia napláno-
vala realizovať drobné stavebné 
opravy, medzi ktoré patria aj 
opravy striech, komínov a fa-
sád. 
Dalkia Senec dokončila v spolu-
práci s prevádzkou Dalkie v Bra-
tislave aj projekt centrálneho 
dispečingu (call center, monito-
ring riadiaceho systému kotolní 
a DOST 24 hodín denne), ktorý  
slúži aj pre Senec. Tento pro-
jekt prinesie odberateľom pro-

fesionálnu a nepretržitú službu        
a tým aj vyšší komfort nahlaso-
vania pripomienok či sťažností 
odberateľov a rýchlosti odstra-
ňovania prípadných porúch 
dodávok tepla. Centrálny dis-
pečing bude priamo napojený 
na pohotovostnú službu v Senci 
a bude tak pre Dalkiu Senec 
vykonávať podpornú činnosť                                                    
k spoľahlivým dodávkam tepla.
Bude sa meniť cena tepla           
v Senci ešte tento rok?
Úrad pre reguláciu sieťových 
odvetví schválil pre nášho do-
dávateľa zemného plynu zvý-
šenie ceny od júla tohto roka. 
Citeľné zvýšenie tejto komodity 

sa nevyhnutne premietne do 
variabilnej časti ceny tepla. 
Zvýši sa aj fixná zložka ceny 
tepla?
Nie, upravuje sa len variabilná 
zložka ceny, ktorá je ovplyvne-
ná cenou plynu.
Všetky cenové návrhy sú opod-
statnené, pretože po zdražení 
plynu Dalkii stúpli náklady na 
nákup plynu, ktoré predstavujú 
takmer 95% z celkových varia-
bilných nákladov. Fixné náklady 
súvisiace najmä s obsluhou, 
opravami a odpismi, zostanú 
na úrovni pôvodne schváleného 
objemu a fixná zložka ceny tep-
la sa teda nemení. 

Aký je približný odhad dopa-
du zvýšenia ceny plynu na 
cenu tepla? 
Od reálneho zvýšenia cien ply-
nu Dalkia Senec prezentovala 
ÚRSO žiadosť na zvýšenie ceny 
tepla s platnosťou k 1.9.2011.     
V momente, ako bude známe 
rozhodnutie, táto informácia 
bude zverejnená. Zvýšenie 
ceny plynu bolo zavedené po-
čas kratšieho obdobia ako zvý-
šenie ceny tepla. Pôjde o vyššie 
percento, ako pri cene plynu.
Odhady ukazujú, že pre zákaz-
níkov Dalkie v Senci predstavu-
je priemerne ročné zvýšenie ná-
kladov cca 26€/byt bez DPH.

Čo prinesú nové investície v Senci?
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Téma podozrivého nakladania        
s dotáciami mesta vo futbalovom 
klube SFM Senec v rokoch 2009 
až 2011 (spolu 550-tis. eur) rezo-
novala na septembrovom mest-
skom zastupiteľstve. Poslancov na 
to upozornil bývalý podpredseda 
klubu Miroslav Moravský. Podľa 
neho dotácie neboli využité na 
účely vykázané v zúčtovaní. Za-
oberá sa tým polícia. Viacerí po-
slanci si myslia, že za všetkým je 
osobný spor medzi M. Moravským 
a prezidentom klubu Ing. Ale-
xandrom Matlákom. Ako uviedol 
hlavný kontrolór mesta Ing. Ján 
Winkler, kontrola financií, predo-
všetkým z účelového fondu mesta 
(bol založený pre ŠK SFM Senec), 
ktorou ho poslanci poverili na júno-
vom zastupiteľstve, je ukončená,  
o výsledkoch bude informovať. A. 
Matlák tvrdí, že M. Moravský uvá-
dza veľa neprávd a kontrole použi-
tia dotácií sa nebráni. Chce očistiť 
svoje meno aj meno klubu.   (el)

Turbulencie
v dotáciách ŠK SFM

Dalo sa očakávať, že výsled-
ky futbalistov SFM Senec               
a ich postavenie v tabuľke 2. 
ligy povedú k zmene. Situáciu 
riešil prezident klubu Ing. 
Alexander Matlák radikálne 
na poste trénera - Mikuláša 
Radványiho vystriedal Anton 
Jánoš. A. Matlák zdôraznil, 
že mužstvo sa dostalo do krí-
zy, psychika zohrávala svoju 
negatívnu úlohu a zásah bol 
potrebný. 

S trénerom Jánošom bol pri 
predchádzajúcej spolupráci 
prezident spokojný, a tak ho po-
žiadal o návrat. Jánoš sa vrátil 
po pár mesiacoch a pod jeho 
vedením Senčania v 10. kole za-
bodovali naplno, doma zdolali 
Liptovský Mikuláš 2:0. Šťastní 
boli nielen strelci gólov (Hrom-
kovič a Tomášek). 
Dovtedajšie výkony a výsledky 
v deviatich kolách pod vede-
ním trénera Radványiho sa ani 
zďaleka nepribližovali k ambí-
ciám – hrať o popredné priečky               
a útočiť na postup. Štatistika 
bola nelichotivá – jedno víťaz-
stvo, šesť remíz a dve prehry, 
siedme miesto v tabuľke.
M. Radványi: „V Senci som strá-
vil tri mesiac, hneď na začiatku 

som povedal, že ak nebudeme 
hrať o popredné priečky, skon-
čím. Bohužiaľ, k tejto situácii 
došlo a pred dohrávaným zá-
pasom s FC Petržalka sme sa 
dohodli s pánom Matlákom, že 
keď nevyhráme, zo svojho pos-
tu odchádzam. Uhrali sme iba 
bezgólovú remízu. Hráči jedno-
ducho nedokázali dávať góly, 
futbal je aj o psychike. Noví, 

ktorí posilnili útok, ešte potre-
bovali čas.“
A. Jánoš: „Všetko sa zbehlo veľ-
mi rýchlo, bol som ešte voľný     
a tak som na návrat prikývol. 
Čo ukázal zápas s Liptovským 
Mikulášom? Zdá sa, že kvalita 
hráčov je vyššia, len ju využiť.“
Keď A. Jánoš začal prvý raz 
trénovať SFM Senec, mužstvo 
malo na konte sedem gólov       

a v tabuľke sedem bodov, prvý 
zápas hrali s Liptovským Mi-
kulášom a vyhrali 2:0. Pri jeho 
návrate to bolo deväť gólov              
a deväť bodov a opäť zápas                         
s Mikulášom s rovnakým vý-
sledkom 2:0. Čo táto symboli-
ka prinesie, ukáže už najbližšie 
stretnutie na ihrisku Moldavy                                          
v sobotu 1. októbra.

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Jánoš VYSTRIEDAL Radványiho
Prezident zasahuje: Trénerská rošáda v A mužstve futbalistov SFM Senec

Útočník Ákos Szarka (vľavo) má byť spolu s Martinom Mikuličom posilou v útoku.



Zatiaľ najúspešnejšiu se-
zónu vo svojej dlhoročnej 
kariére má za sebou Ján 
Rohár (47) z Motoklubu Se-
nec. V seriáli Countrycross 
Cup skončil v kategórii se-
niorov na celkovom štvrtom 
mieste, s dvoma víťazstvami 
(Sverepec, Vištuk) a jedným 
druhým miestom.
„Vyhral som vo Sverepci, a to 
je úžasné. Na rovnakej trati sa 
jazdili aj majstrovstvá sveta. 
Ako 15-ročný som sa tam bol 
prvý raz pozrieť a sníval som, 
že si na tejto trati raz zajazdím. 
Sen sa stal realitou, navyše ví-
ťaznou.“ Spolu s ním sa tešila 
aj jeho štvorročná dcéra Ta-
marka a všetci kamaráti. „Ško-

da, že som nemohol odjazdiť 
všetky preteky, celkové ví-

ťazstvo by mi neušlo, zaostal 
som len o pár bodov,“ vracia 

sa v konštatovaní na trať. Jaz-
dilo sa mu dobre, svoje zohra-
la aj nová motorka KTM 350. 
„Pomohla, bolo to cítiť. Vyhý-
bali sa mi aj zranenia, čo bolo 
dôležité, pretože pred dvoma 
rokmi mi vybrali meniskus.“
Keď niekto vidí na trati prete-
kára so zalepeným nosom, 
môže ho hneď identifikovať. 
Tak jazdí iba Jano. „Lepím si 
ho kvôli zlepšeniu dýchania    
a - nepadajú mi okuliare. Táto 
metóda (podobná tej proti 
chrápaniu) mi už roky vyho-
vuje.“
Zosadnúť z motorky sa Jano 
ešte nechystá. „Kým zdravie 
slúži, chcem jazdiť.“

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Na motorke sedí už ôsmy 
rok, jazdí od piatich. Jaros-
lav Antalič, 13-ročný žiak ZŠ 
Tajovského, zažíva na svo-
jej osemdesiat pätke chvíle 
hnevu, bolesti, ale aj víťaz-
stiev. A tie sú naozaj slad-
ké...

Ako vraví jeho otec a tréner Ja-
roslav, pred končiacou sa se-
zónou mali veľké očakávania, 
prišli však aj veľké sklamania. 
„Ako na hojdačke, na jedných 
pretekoch dobre, potom smo-
la, pády, porucha, smola... Až 
ku koncu sa to rozbehlo. Naš-

ťastie v tejto sezóne ho obchá-
dzali zranenia.“
Jarkovi forma vygradovala na 
posledných piatich pretekoch, 
kde potvrdil, že patrí do čes-
kej, moravskej a slovenskej 
špičky. Výborne zajazdil na 
medzinárodných majstrov-

stvách Slovenska, kde sa na 
stupeň víťazov postavil trikrát. 
Pre psychiku je to veľmi dô-
ležité, pretože ráta sa len tá 
debna. „No najviac nás po-
tešil jeho doteraz najlepší vý-
sledok - tretie miesto na Me-
dzinárodných majstrovstvách 
Čiech a Moravy v Horním 
Újezde pri Litomyšli, ktoré boli 
na úrovni Európy, pretože zas-
túpenie mali viaceré krajiny. 
Boli tam všetci jeho najväčší 
súperi, zaradil sa medzi päť 
najlepších, aj keď patrí medzi 
najmladších.“
Jarko ukázal, čo naozaj vie. 
Bol v pohode, dobre odštarto-
val, nemal poruchu motorky, 
ktorá vie postrašiť, pretože 
súperi majú v zálohe aj dru-
hú. Skrátka, zajazdil ako na 
bežnom vydarenom tréningu, 
v psychickej pohode, kde jaz-
dec necíti tlak veľkých prete-
kov. „Zistil, že keď si verí, tak 
to funguje,“ uzavrel otec.

Eva Lauková
foto Ján Lauko
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Antalič v najlepšej PÄŤKE

Prvý ročník Behu okolo Slnečných jazier sa v Senci koná v sobotu 15. októbra. Organizuje ho Komisia športu a mládeže 
pri mestskom zastupiteľstve. Zraz účastníkov je na futbalovom štadióne NTC. 

Účastníci sa prezentujú od 9.30 hod., žiaci (do 14 rokov) bežia tisíc metrov, štart je o 10. hod. 
Spoločný štart behu mužov (štyri kategórie v rozpätí - do 39 rokov až nad 60 rokov) 

a žien (tri kategórie v rozpätí - do 35 rokov až nad 50 rokov) na 6,5 km je naplánovaný na 10.30 hod. (r)

Príďte si zabehať okolo jazier

Sen sa stal VÍŤAZNOU realitou


